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Rastilippu-palvelun yleiskatsaus

Tervetuloa Rastilippu-palvelun etäkoulutuksiin

13.2. tai 12.3. Lisätiedot ja ilmoittautuminen.

Tammikuu 2019

http://www.rastilippu.fi/
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-palvelun-koulutukset-seuroille/
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Rastilippu-palvelun hyödyt seuralle ja suunnistajalle

Rastilippu-palvelu on tehty suunnistajien ja 

seurojen tarpeisiin.

Nykyaikaisen palvelun käyttöönotto tuo 

seuralle monenlaista hyötyä.

Suunnistajan ja seuran merkittävimmät edut 

on koottu samaan kuvaan (oikealla). Klikkaa 

suurempi kuva linkistä.

Rastilippu-palvelun ominaisuudet, listaus.

Seurat, jotka ottavat kuntorastisarjassaan käyttöön 

Rastilippu-palvelun ja sen  ilmoittautumisen ja 

maksamisen toiminnot, saavat kilpailuja 

järjestäessään kahden prosenttiyksikön alennuksen 

kilpailijamaksuista. Lue lisää (sivun alaosassa).

https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2018/11/rastilippu_graafi_08_18.png
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/palvelun-ominaisuudet/
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/
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Rastilippu-palvelu, suunnistaja käyttäjänä

Luo profiili Rastilippuun.

• Jos suunnistaja on jo aiemmin luonut profiilin 

Suomisportiin, niin hän voi samalla profiililla 

kirjautua Rastilippuun.

Etsi mieluinen tapahtuma.

Kun tapahtumassa on käytössä ilmoittautuminen ja 

maksaminen:

• Kirjaudu Rastilippuun.

• Ilmoittaudu ja maksa (verkkopankkitunnukset).

Tieto ilmoittautumisesta siirtyy heti järjestäjän 

tulospalveluun.

Tapahtumapaikalla emit luetaan - > Maksu kunnossa. 

Saat kartan ja voit lähteä suunnistamaan.

Maalissa emit luetaan -> online-tulokset.

Omat tulokset kertyvät omaan profiiliin Rastilipussa. 
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Rastilipun seurakäyttäjä

Koulutuksessa käymme läpi Rastilipun käyttämistä. Samalla saat tietoa 

Suomisportin niistä ominaisuuksista, jotka liittyvät Rastilippuun.

Rastilipun seurakäyttäjä saa samalla oikeuden Suomisportin seurakäyttäjäksi. 

Suomisport on alusta myös monenlaisille muille toiminnoille urheilussa. Seuralla 

voi olla eri henkilöitä Suomisportin seurakäyttäjinä heidän eri seurarooleihin 

liittyen. Sovi asiasta seuran / lajijaoston johtokunnan kanssa, ennen kuin pyydät 

seurakäyttäjän oikeuksia.

Rastilipun testiympäristö on kokeilemista varten

Voit rohkeasti kokeilla Rastilipun tapahtumien luomista Rastilipun 

testiympäristössä. Jos testiympäristön tunnukset ovat kadonneet, pyydä ne:

katri.lilja(a)suunnistusliitto.

Testiympäristö toimii samalla tavoin, kuin www.rastilippu.fi. 

http://www.rastilippu.fi/
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Seurakäyttäjän toimet tiivistetysti

Rastilipun seurakäyttäjä luo tapahtumat Rastilippuun. Tapahtumahallinnan ohje.

• Jos useampi seura järjestää yhdessä samaa tapahtumasarjaa, yhdistetään 

tapahtumasarjat. Yksi seura toimii koordinaattorina. Ohje.

Jotta palvelun kaikki ominaisuudet (ilmoittautuminen ja maksaminen) saadaan 

käyttöön, seura tekee sopimuksen Maksuturvan kanssa. Seurakäyttäjä lisää Rastilipun 

tapahtumahallinnassa jokaiseen tapahtumaan ruksin, että palvelu on käytössä.

Seuran koodi viedään tulospalveluohjelmaan. Ohje.

Tapahtumapaikalla käytetään tulospalveluohjelmaa kuten ennenkin.

Rastilippuun ilmoittautuneiden emit-kortti luetaan lukijassa. Tulospalveluohjelmassa 

on tieto ilmoittautumisista ja ohjelmassa on kenttä, josta näkee maksun. 

Jos suunnistajalla ei ole omaa emit-korttia, haetaan ilmoittautumistieto nimellä ja 

kirjataan hänelle lainaemit-kortin numero.

Maaliluennan jälkeen tulokset lähtevät automaattisesti Rastilippuun, online-

tuloksina.

https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/tapahtumahallinnan-ohje/
https://www.suunnistusliitto.fi/system/wp-content/uploads/2019/01/190104_Rastilippu_ohje_tapahtumasarjojen_yhdist%C3%A4minen.pdf
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/maksuturvan-sopimuksen-tekeminen/
https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/tulospalvelun-kayttoonotto/
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Rastilipun markkinointi suunnistajille

Suunnistajat kaipaavat tietoa Rastilippu-palvelusta seuran tapahtumassa. 

Suunnistusseurojen käyttöön on tehty logoja ja bannereita, joita seura voi vapaasti 

käyttää Rastilipun markkinoinnissa.

Tapahtumamarkkinoinnin kulmakivet:

• Rastilipun ohje tapahtuman sivuilla, esimerkki.

• Rastilipun nostot somemarkkinoinnissa, esimerkki1, esimerkki2.

• Tapahtumapaikalla selkeät kyltit Rastilipussa ilmoittautuneiden palvelupisteellä 

ja hyvä palvelu Rastilipussa ilmoittautuneille.

• Tapahtumapaikalla kerrotaan osallistujille Rastilipusta ja opastetaan sen 

käytössä.

http://tampereenpyrinto.fi/suunnistus/kilpailut/ktsv18-19/ilmoittautuminen/
https://www.facebook.com/iltarastit/posts/1702552733190449?__xts__[0]=68.ARAa_tKpOCTI0Ryrs-MSvuIAEwfxHJo9x2RX1WF-Klx4GsxmNQkAY73Tfw-SYKvcBHD1FrD1O3jR_rSQeh2hJear9WEXPtuddfQaZc3Y9x053-JGFmZ1LGqEGJ8h4yckHlPnJD3gYwl8yQP9Uzv3hsoPXosTZV6ftR0BhUwZ0qoGvU4m8A_0UGEdsPYmV1JXtvwUR_Q7he7VQ2l1VyNqA1uGMSeLtO5jAziCCkp59xPmT6Vl_l5SiejFbXv4mP6JvIaYH-O9j1FayrHSG3TlpOo3O-LeJvvA0o0WVrnKMPkE2fz-F1sa12h2ZCxv_8Ii19FXUD1mb_UMjvxznYtGXKzY1A&__tn__=-R
https://twitter.com/Rastilippu/status/1078564897670098945
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Kävijätilastot, eli raportit

Rastilippu-palvelun tapahtumahallinnasta pystyy lataamaan raportteja kävijöistä.

Raportti muodostuu aina sille seuralle, joka on luonut tapahtuman Rastilippuun. 

Lisätietoa raporteista.

Onnistuneita

tapahtumia!

Seuran ohjeet kokonaisuudessaan

Kysymykset ja palaute

katri.lilja(a)suunnistusliitto.fi

https://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/kavijatilastot-ja-maksuraportit/
http://www.suunnistusliitto.fi/harraste/rastilippu-palvelu-suunnistajille/rastilippu-ohjeet-seuralle/pyynto-seurakayttajaksi/

